
 

 

 
   2فزي ُْض صرجّ  سؤاالت آسيٌٕ

  50يضت سياٌ :      تاريز آسيٌٕ:    سؤال 40تؼضاص سؤاالت:  

 صقيقّ 

 
رسى گزافيكي صر فزي ُْض بّ صٕرت .................................  -1

 است.

   بزصاريج:    بيت يپيب:             راستزيانف:

 BMPص:  

 ؟نمي باشددر فري هند كدام مورد واحد اندازه گيري  -2
     footج:    inchب:    pointانف:

 centimetersص:

جٓت تغييز ابؼاص كاغذ ُْگاو چاپ صر تُظيًات صفذّ كضاو گشيُّ را  -3

 تغييز يي صْيى؟

  mgnificationج:    bleedب:    بشرگ ًَاييانف:

   اَضاسِ صفذّص: 

 ضاو گشيُّ صذيخ است؟جٓت پياصِ ساسي يك عزح بز رٔي كم صفذات سُض ك -4

 new master pageج:    newب:   documentانف:

   duplicateص: 

جٓت بشرگ يا كٕچك كزصٌ َاديّ صيض اس گشيُّ  -5

..................................... صر پاَم ابشار يي تٕاٌ استفاصِ 

 كزص.

 gridص:   magnificationج:    viewب:  zoomانف:

 ستا كزصٌ يٕضٕػٓا كضاو ابشار بّ كار بزصِ يي شٕص؟ بّ يُظٕر ْى را -6

 :grid / hideص     rullerج:    guideب:   gridانف:

يزادم كار بّ چّ صٕرت  gridبزاي قفم شضٌ يا َشضٌ يٕضٕػٓا بّ َقاط  -7

 است؟

                                                       view | grid | showانف: 

   view | grid | editب:

 view | grid | hideص:                               view | grid | snap to gridج:

بّ يُظٕر تغييز صاصٌ ٔادض اَضاسِ گيزي سظ كش بّ چّ صٕرت ػًم يي  -8

 كُيى؟

                                                                   rullerابشار انف:

    view | page rullerب:

 view | rullerص:                                         view | page ruller | editج:

 با كضاو گشيُّ يي تٕاٌ پيش فزضٓاي فزي ُْض را تغييز صاص؟ -9

 | edit:ص   edit | preferance:ج    file / export:ب edit:انف

undo 

 چّ ػًهي اَجاو يي صْض؟ drawing modeصر َٕار ٔضؼيت فزي ُْض  -10

چاپ ص:   ًَايش بٕو َقاشيج:   تؼييٍ دانت رسىب: ػًم رسىانف:

 سُض بّ ًْاٌ صٕرت

بزاي رسى يزبغ يا صايزِ صر تزسيى چٓار ضهؼي يا بيضي كهيض  -11

 ...................... را َگّ يي صاريى.

    shiftج:      altب:    ctrlانف:

 spaceص:  

ى بيضي يا صايزِ بشٕاْيى َقغّ شزٔع يزكش شكم باشض چگَّٕ اگز صر رس -12

 ػًم يي كُيى؟

ُْگاو ب:             را َگّ يي صاريى altكهيض  dragُْگاو كهيك ٔ انف:

 را َگّ يي صاريى shiftكهيض  dragكهيك ٔ 

چُيٍ ػًهي ايكاٌ ص:   را َگّ يي صاريى ctrlكهيض  dragُْگاو كهيك ٔ ج:

 پذيز َيست

 دم رسى چُض ضهؼي يُتظى كضاو است؟يزا -13

 



 

 

                                                       rectangleابشار انف:

    rectangle / polygonب:

                                            polygonابشار ج:

 lineابشار ص:

 ر يي صْض؟را َگّ صاريى كضاو ػًم ر shiftاگز صر ُْگاو رسى سظ  -41
  سظ يُذُي رسى يي شٕصب:     سظ يؼًٕني رسى يي شٕصانف:

  

پارِ ص:    صرجّ رسى يي شٕص 90ٔ  45سظ يستقيى صر سأيّ صفز ٔ ج:

 سظ رسى يي شٕص

 

ُْگاو رسى يسيز با كضاو ابشار يي تٕاٌ با تُظيى صستگيزِ ْاي َقاط  -15

 َٕع سغٕط را تغييز صاص؟

  bezigonابشار ج:    starابشار ب:  lineابشار انف:

 penابشار ص:  

 در نوار ابزار ، ابزار                    معادل كدام گزينه است؟  -43
   pointerج:     penب:  bezigonانف:

  subselectص: 

 بّ چّ صٕرت ػًم يي كُيى؟ bezigonبزاي بستٍ يسيزْاي باس رسى شضِ با  -17

         كهيك راست | close | pathب:       كهيك راست | close | editانف:

 كهيك راست | open | pathص:       كهيك راست | closeج:

 جٓت ٔيزايش يسيزْا اس كضاو ابشار ًَي تٕاٌ استفاصِ كزص؟ -18

            subselectج:       bezigonب:     penانف:

 knifeص: 

كضاو ػًم را اَجاو يي  xtraصر َٕار ابشار  add pointكهيك بز رٔي ابشار  -19

 صْض؟

اضافّ كزصٌ َقاط ب:                              ٔيزايش يسيزانف:

    بّ يسيز

جابجا كزصٌ ص:                                دذف َقاط اس يسيزج:

 َقاط يسيز

بزاي اَتشاب َقاط گزِٔ بُضي شضِ بز رٔي يسيز اس كضاو ابشار استفاصِ  -20

 يي شٕص؟

   subselectج:     penب:  pointerانف:

 selectص: 

 بّ يُظٕر گزِٔ بُضي َقاط يك يسيز بّ كضاو صٕرت سيز ػًم يي كُيى؟ -21

  selectگشيُّ  كهيك راست  اَتشاب َقاط انف:

  groupگشيُّ  كهيك راست  shift اَتشاب َقاط با ب:

    ungroupگشيُّ  كهيك راست  shift اَتشاب َقاط با ج:

 lockگشيُّ  كهيك راست  shift اَتشاب َقاط با ص: 

صر َٕار ابشار جٓت ايجاص  Aگشيُّ  -22

 ....................................... است.

   رسى يُذُيج:    رسىب:  textانف:

 يا سُض documentص: 

 با كضاو گشيُّ يي تٕاٌ سصٕصيات يتٍ را تغييز صاص؟ -23

    window / objectب:     window / textانف:

سصٕصيات يتٍ قابم تغييز ص:      window / documentج:

 َيست

كضاو صكًّ را كهيك  propertiesبزاي تغييز َٕع ٔ اَضاسِ فَٕت صر پُجزِ  -24

 يي كُيى؟

   fontصكًّ ج:   characterصكًّ ب: صكًّ پاراگزافانف:

 spacingصكًّ ص: 

 تي را رٔي يتٍ اَجاو يي صْض؟چّ تُظيًا text | alignگشيُّ  -22



 

 

تزاسبُضي ج:  تغييز فاصهّ يياٌ سغزْاب: تغييز اَضاسِ قهىانف:

 leadingتُظيى ص:   يتٍ

 جهت انتخاب رنگ براي متن انتخابي از كدام پانل استفاده مي كنيم؟ -23
    tintج:    documentب:  objectانف:

 color mixerص: 
 يسيز چسباَض؟چگَّٕ يي تٕاٌ يتٍ را بّ يك  -27

     attach to path:ب flow inside path                                                 :انف

                                                      bring to front:ج

 convert to path:ص
 كضاييك اس گشيُّ ْاي سيز يتٍ را سايّ صار يي كُض؟ -28

 zoom:ص    shadow:ج    in line:ب  high light:انف

effect 
 چّ تغييزي صر يتٍ ايجاص يي كُض؟ text / convert to pathگشيُّ  -29

يسيز را بّ يتٍ ب:    يتٍ را بّ يسيز تبضيم يي كُضانف:

   تبضيم يي كُض

يتٍ را صر اعزاف يٕضٕع ص:     يتٍ را بّ يسيز يي چسباَضج:

 قزار يي صْض

 ٌ يا تغييز يٕضٕػات اس كضاو ابشار يي تٕاٌ استفاصِ كزص؟بزاي چزساَض -30

   skew toolج:    transfromب: scale toolانف:

 reflect toolص: 

 
 
 

 چيست؟ masterٔيژگي صفذّ  -31

    يك سُض با يك صفذّ يُذصز بّ فزص استانف:

    ػُاصز يٕجٕص صر آٌ صر يك صفذّ سُض پياصِ يي شٕصب:

    ٌ صر كم صفذات سُض پياصِ يي شٕصػُاصز يٕجٕص صر آج:

 گٕيُض masterبّ تًاو صفذات سُض ص:

 َياسيُضيى؟ RAMبزاي اجزاي بزَايّ فزي ُْض صر ٔيُضٔس بّ چّ يقضار  -32

 223mbص:    128mbج:    32mbب:  64mbانف:
 يزادم ايجاص يك فايم جضيض صر فزي ُْض كضاو است؟ -33

 ctrlكهيضْاي ج:   ار ابشارصر َٕ newابشار ب:  file / newانف:

+ n   :ْز سّ يٕرصص 

گشيُّ يٕرص استفاصِ صر تُظيًات صفذّ بزاي دذف يك صفذّ اس سُض كضاو  -34

 است؟

    eraseج:     delب:  duplicateانف:

  removeص: 

بزاي بشرگًُايي يك تصٕيز بّ ٔسيهّ ٔارص كزصٌ ػضص كضاو گشيُّ صذيخ  -35

 است؟

   view / magnification:ب    zoom:انف

 view  /custom / edit:ص   view / custom / new:ج  
صر ٔيزايش يتٍ بّ فاصهّ گذاري بيٍ سغٕط  -36

 ....................................... گٕيُض.

 edit:ص    inspector:ج    kerning:ب  leading:انف
صر ٔيزايش يتٍ بّ فاصهّ گذاري بيٍ دزٔف  -37

 ............................... گٕيُض...........

   convert:ج    leading:ب  kerning:انف

 inspectorص: 

 عزادي شضِ اَض؟ webكضاييك اس فزيتٓاي سيز بزاي استفاصِ صر  -38

ْز سّ ص:    JPEGج:     GIFب:  PDFانف:

 يٕرص



 

 

َجاو بّ جاي ػًم بشگًُايي ػًم كٕچك ًَايي را ا zoomاگز بشٕاْيى با  -39

 صْيى بّ چّ صٕرت ػًم 
 يي كُيى؟

 كهيك رٔي صفذّب:      ٔ كهيك رٔي صفذّ zoomاَتشاب انف:

   

كٕچك ًَايي ص:    ٔ كهيك رٔي صفذّ altٔ گزفتٍ صكًّ  zoomاَتشاب ج:

 ايكاٌ پذيز َيست

 بزاي قسًت كزصٌ يسيزْا اس كضاو ابشار يي تٕاٌ استفاصِ كزص؟ -40

يٕارص ب ٔ ص:     knifeج:    splitفزياٌ ب:  subselectانف:

 ج
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